
UNDERBARA KROATIEN 

Opatija är en av Kroatiens mest kända bador-

ter. En idyll med förnäm bakgrund som     

aristokratisk kurort från mitten av 1800-talet. 

Hit kom kungar och kejsare från hela Europa 

för att njuta av klimatet och den vackra    

naturen. Idag är Kroatien ett av Europas   

billigaste länder att turista i. Utöver de     

behagliga dagarna i Opatija bjuder resan 

också på höjdpunkter såsom 1000-åriga   

staden Bamberg, charmiga Salzburg, pitto-

reska Ljubljana, mäktiga Wien, pampiga 

Prag och undersköna Dresden. Vi njuter av 

sol och kristallklart vatten, god mat och 

dryck. Adriatiska havet sägs ha det renaste 

vattnet i hela Medelhavet. Dessutom får vi 

njuta av härliga utflykter till gamla städer 

med trånga kullerstensgränder och små 

caféer och butiker. Gastronomi, stolta vin-

traditioner, natur, kultur och en turbulent 

historia vävs i harmonisk samklang samman 

på denna resa.  
 

Dag 1  Hemorten - Göteborg 

Avresa västerut mot Göteborg dit vi beräknas 

anlända på sen eftermiddag. Nattsömn och 

middag på Stena Lines fartyg som avgår 

klockan 18:45. 46 mil  
 

Dag 2  Kiel – Bamberg    

Efter en stor frukostbuffé anländer vi till Kiel. 

Vi startar genast vår färd söderut på tyska 

Autobahn. Vi passerar Hamburg och Hanno-

ver och den vackra, kuperade terrängen i 

Harzbergen. Dagens mål är Bamberg. Staden 

är liksom Rom byggd på sju kullar och dess 

historia sträcker sig tillbaka till 900-talet. 

Denna trevliga lilla stad har ca 70 000 invå-

nare. Här finns en fint bevarad stadskärna 

med både medeltida charm och barock-

arkitektur. Den mest kända byggnaden är 

Rådhuset som ligger på en konstgjord ö i  

floden Regnitz. Här i staden bryggs dessutom 

det berömda rökta ölet. Vi checkar in på vårt 

hotell för middag och övernattning. 64 mil 
  

Dag 3  Bamberg – Salzburg 

Frukost och morgonpromenad! Bamberg ska 

upptäckas till fots och en bra utgångspunkt är 

det vackra torget Domplatz. Efter vår prome-

nad tar vi bussen söderut förbi München till 

charmiga staden Salzburg, Mozarts stad. 

Salzburg som ligger vid floden Salzach anses 

av många vara en av världens vackraste stä-

der. Högt ovanför staden, på Mönchsberg, 

tronar Hohensalzburg, centraleuropas bäst 

bevarade fästning som började byggas redan 

år 1077. Mozarts födelsestad Salzburg är en 

gästvänlig och mysig ”liten storstad”. Vi pro-

menerar på Getreidegasse, den trånga      

gågatan mitt i gamla staden. Gatan börjar vid 

Rathausmarkt, där det gamla rådhuset från 

1407 fortfarande finns kvar, och kantas av 

gamla höga hus vars fasader pryds med 

vackra medeltida skråskyltar. Det mest     

beskådade huset är nr 9, Mozarts födelsehus. 

Middag och övernattning i staden.  38 mil 
 

Dag 4 Salzburg - Opatija   

Vi kommer nu in på den vackra motorvägen 

Tauernautobahn med sina många broar och 

tunnlar, på upp till sex kilometer långa. Natu-

ren är mäktig med sina höga berg och djupa 

dalar. Strax söder om Villach passerar vi 

gränsen till Slovenien och åker genom  
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RESFAKTA 

Avresa:  28 september 2023, 12 dagar 

 

 Pris: 18 450 kr 

I priset ingår:  
- Bussresa 
- Båtresa Göteborg-Kiel t/r 
- Del i tvåbäddsrum/hytt 
- Elva frukostar 
- Nio middagar 
- Alla utflykter och entréer enligt program 
- Vinprovning med tilltugg 
- Vägavgifter/skatter 
- Lokalguide Istrien 
- Reseledare 
 

Tillval per person: 

Enkelrum 2 720kr 

Del i utsideshytt 350 kr 

 

Logi: 

Stena Line t/r 

Bamberg 

Salzburg 

Hotel Admiral, Opatjia 

Wien 

Dresden 

 

Valuta: Euro  

 

 

 

 

Telefon 018-10 25 00  

www.hogbergsbuss.se 



Karawankeltunneln som leder under bergs-

kedjan Karawankerna med landets högsta 

topp, Triglav, på 2 853 meter. Vi fortsätter till 

den vackra huvudstaden Ljubljana där vi 

träffar vår lokalguide som under 2 timmar 

ska ta oss på en intressant rundtur mesta-

dels till fots. Ljubljana har ett rikt kulturarv 

och en mycket lång, intressant historia. Här 

finns influenser från både Österrike och 

Italien, återuppbyggd i barockstil efter jord-

bävningen på 1500-talet samt i jugendstil 

efter en jordbävning i slutet av 1800-talet.   

Vi fortsätter till vårt slutmål – Opatija och 

vårt hotell Admiral, där vi skall bo i fem nät-

ter. Detta fyrstjärniga hotell ligger centralt i 

Opatija utmed strandpromenaden med utsikt 

över småbåtshamnen. Hotellet har förutom 

restaurant, bar och inomhuspool även utom-

huspool med saltvatten, bastu, bubbelpoo-

ler, tillgång till massör, solterrass med sol-

stolar, frisörsalong samt en souvenirbutik. 

Alla rum har utsikt över Kvarnerbukten samt 

balkong eller terrass. 39 mil 
 

Dag 5 - 8 Kroatien med utflykter 

Opatija är en stad med långa anor. Dess 

storhetstid inleddes på 1800-talet, då Iginio 

Scarpa, en rik affärsman från Rijeka, upp-

täckte den lilla oasen och byggde Villa   

Angiolina. Scarpa bjöd in noblessen och 

snabbt började man bygga flera stora och 

vackra hotell. Det behagliga klimatet bidrog 

till att göra staden känd som kurort och hit 

kom många för att kurera sig. Runt Scarpas 

villa började man anlägga en vacker träd-

gård, som har utvecklats till en stor botanisk 

trädgård med spännande, vackra och ovan-

liga växter. Vi kan promenera längs Lungo-

mare, promenadvägen som sträcker sig från 

fiskebyn Volosko, genom botaniska trädgår-

den och via Slatinastranden till Lovran.   

Totalt är den tolv kilometer lång och följer 

vattnet hela tiden. Kanske ett dopp i poolen 

på vårt hotell eller ett besök på sandstran-

den lockar. Opatija har också många ele-

ganta affärer samt en mycket populär mark-

nad bara några hundra meter från hotellet. 

Ankomstkvällen dag 4 samt de 2 dagar som 

vi åker på utflykter äter vi middag på vårt 

hotell. De andra två dagarna kan vi själva 

botanisera bland de många restauranger 

som ligger både inne i staden samt utmed 

strandpromenaden.   

VI KOMMER ATT ANORDNA FÖLJANDE 

UTFLYKTER SOM INGÅR I RESANS PRIS: 
 

Krk  

Färden går till ön Krk som är den största av 

de över 1.000 öarna i Kroatiens skärgård. Vi 

åker runt på ön och stannar till i Vrbnik som 

ligger högt på en klippa på den östra sidan 

av ön. Här besöker vi en vinodlare för att 

prova traktens snaps och vin (tre sorter) 

tillsammans med inhemsk lufttorkad skinka 

och ost. Dessutom besöker vi huvudstaden 

Krk, en gammal stad omfamnad av en     

fantastisk stadsmur.  Hemvägen går genom 

hamn- och industristaden Rijeka tillbaka till 

Opatija. Middag på vårt hotell.  ca 15 mil 
 

Istrien  

Färden går genom ett yppigt, grönt, lantligt 

och kulligt landskap – fullt av vingårdar, 

olivlundar, grönsaksodlingar och medeltida 

byar och städer. Vi gör ett stopp i Motovun, 

en av de berömda istriska bergsbyarna, där 

bebyggelsen klättrar på ett berg och där vi 

under en promenad på fästningsmurarna 

har en fantastisk utsikt över Mirnadalen. För 

att ta oss upp i bergsbyn åker vi med lokal-

bussar. Utmed huvudgatan ligger många 

gallerier, keramikaffärer samt butiker där vi 

kan provsmaka olivolja och tryffel. Vi forts-

ätter till västkusten och den vackraste av 

alla städer – Rovinj. Den kallas ofta Adria-

tiska havets Pärla och det på grund av sitt 

härliga läge på en udde. Den jämförs även 

ibland med St Tropez vid Medelhavet. Rovinj 

är en vital, bohemisk och charmig stad med 

ca 13 000 invånare. Under flera århundraden 

har Rovinj stått under venetianskt inflytande 

och detta präglar mycket av stadsbilden 

idag. Den stora gamla staden är målerisk 

med trånga gränder och på ett av torgen 

hålls dagligen en livlig marknad. Längs 

stranden går den långa, vackra strandpro-

menaden Obala och vackert målade fiske- 

och utflyktsbåtar ligger längs kajen. I havet 

utanför Rovinj ligger 22 små öar i en grön 

arkipelag, och uppe på toppen av den kupe-

rade staden kan man se kyrktornet på den 

venetianska barockkyrkan St. Euphemia. 

Middag på vårt hotell. ca 20 mil 
 

Dag 9  Opatija - Wien  

Frukost och avgång genom Slovenien till 

den österrikiska gränsen som passeras vid 

den eleganta staden Graz. På eftermid-

dagen kommer vi fram till Österrikes vackra 

huvudstad Wien, som inte tillhörde Öst-

blocket men var ockuperat av de allierade 

fram till självständigheten 1955. Vi börjar 

med en sightseeing med bussen på den 

berömda Ringen där vi kan skymta Stads-

parken, Operan, Hofburg, Parlamentet och 

Rådhuset för att nämna några. Vi tar en  

promenad i gamla staden förbi Stephansdo-

men och kör därefter till vårt hotell för mid-

dag och övernattning. 49 mil 
 

Dag 10  Wien - Prag – Dresden  

Frukost och avgång till gränsen mot     

Tjeckien och via Brno till Prag dit vi beräk-

nas anlända vid lunchtid. Vi promenerar 

med vår reseledare till den berömda Karls-

bron som går över floden Moldau och in i 

Gamla stan till Starometske Namesti, det 

gamla torget, som omges av klassiska bygg-

nader såsom St Nikolaikyrkan, Rådhuset, 

Stenklockans hus och många fler. Lunch 

och fri tid på egen hand innan vi åter tar 

plats i bussen och fortsätter norrut till Sach-

sens huvudstad Dresden. Vi får under vägen 

se mer av Osterzgebirge och Sächsische 

Schweiz, som är ett sagolikt vackert böl-

jande bergsområde. Vi gör ett intressant 

besök i Dresden, som före andra världskri-

get var en av Europas vackraste städer bl a 

med en gemensam promenad i de äldre 

delarna förbi den nya uppbyggda Frauenkir-

che. Middag och övernattning.  48 mil 
 

Dag 11  Dresden - Kiel 

Frukost och avgång norrut förbi natur-

skyddsområdet Spreewald som har fått sitt 

namn från floden Spree och som här delar 

sig i flera armar vilket resulterar i de många 

kanaler som tillsammans bildar 150 mil vat-

tenväg. Tyskarna själva kallar området för 

”Brandenburgs Venedig”.  Vi fortsätter i 

utkanten av Berlin och ankommer på kvällen 

till Kiel och vårt fartyg som avgår klockan 

17:45. Sköna sängar och en god middags-

buffé väntar ombord.  54 mil 
  

Dag 12  Göteborg och Hemåt 

Vi äter frukost ombord på fartyget innan vi 

åter är i Sverige och fortsätter vår hemfärd. 

Längs vägen stannar vi till för möjlighet till 

lunch, och beräknas vara åter på sen efter-

middag.  46 mil 
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